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Förord
Den här rapporten om ekosystemeffekter och ekosystemtjänster av frilevande och hägnat
vilt med fokus på hjort och hjorthägn är ett arbete inom projektet Viltkedjan – stärka
svaga länkar som pågår under 2018-2019 och som drivs av Hushållningssällskapet
Halland. Ett syfte med projekt är att öka kunskapen om framförallt hjortens påverkan på
ekosystemet, men även vilken klimatpåverkan hjorten har (se rapport Berglund, 2018 för
mer information). Utöver kunskapshöjande insatser arbetar projekt med att främja ökad
viltkonsumtion bland konsumenter och inom offentlig sektor. Projektet finansieras med
stöd från Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Sammanfattning
Det finns mycket få studier av ekosystemtjänster från hjorthägn i Sverige. Om man kombinerar dessa med utländska studier på effekter av hjortbete, både i hägn och vilt, och även
inkluderar andra arter än kron,- och dovhjort, urskiljs en del generella mönster.
Hjorthägn kan vara en positiv faktor för landskapsbilden och kulturlandskapet genom att
hjälpa till att behålla det öppna odlingslandskapet öppet (kulturella ekosystemtjänster),
framför allt eftersom det oftast är en extensiv verksamhet som inte kräver lika mycket tid
och resurser som annan beteshållning i jordbruket, och därför ofta utförs av delvis andra
aktörer än fulltidsjordbrukare. Det är således ett komplement till annan, mer traditionell,
betesdrift i kulturlandskapet.
Hjorthägn genererar försörjande ekosystemtjänster genom produktion av kött, vilka
ofta avsätts lokalt och regional på gårdsbutiker och till lokala slakterier. Vissa hjorthägn
utnyttjas för att generera jakttillfällen, jakthundkurser, styckningskurser med mera och
denna ekosystemtjänst är kraftigt ökande i Sverige. Den delvis negativa synen på jakt i
hägn som finns i exempelvis USA verkar inte finnas i Sverige utan här ses jakt i hägn som
en bra möjlighet till utbildning och erfarenhetsanskaffning för nyutexaminerade jägare
och en chans för stadsboende jägare utan jakträtt eller annan tillgång till jaktmarker att
kunna få jaktmöjligheter.
Ekosystemeffekter av hjortbete i hägn (och bete från viltlevande hjortar) är till mycket
stor del styrt av populationstätheter. Vid måttliga tätheter (ekologiskt stabila tätheter) ger
hjortbete en positiv effekt på exempelvis biologisk mångfald, vegetationens heterogenitet
och ekosystemens stabilitet. Vid höga tätheter, antingen genom för högt antal i hägn eller
när externa faktorer som förbjuden jakt eller avsaknad av rovdjur leder till alltför hög
populationstäthet i vilda populationer, är effekterna dramatiskt negativa. Exempel framför
allt från USA (vitsvanshjort) visar att överbete då leder till låg artmångfald och strukturförändring i framför allt skogsvegetation med låg föryngring och kraftigt reducerad undervegetation. De enstaka studier som gjorts i svenska hjorthägn indikerar dock att även den
biologiska mångfalden till viss del kan gynnas i hjorthägn.
Studier från Norge tyder på att för att få ett stabilt ekosystem med hög biologisk mångfald
krävs måttliga tätheter och en fluktuerande populationsstorlek, både i tid och rum. Att
överföra resultaten till hägn är möjligen problematiskt och det krävs sannolikt explicita
studier i ett antal hjorthägn för att utröna mer exakt hur skötsel av hjorthägn kan optimeras utifrån olika önskemål och ekosystemtjänster.

Avgränsningar och definitioner
Denna kunskapssammanställning behandlar ekosystemeffekter och ekosystemtjänster
från hjortbete med fokus på hägn men inkluderar även studier av frilevande populationer
och till viss del studier av effekter av tamboskap. Fokus ligger på studier i Europa, Nya
Zeeland och Nordamerika där studier utgått från hjortdjur som finns i Sverige, men för
att få större datamaterial inkluderas även nära släktingar till dessa som kan förväntas
ha liknande ekosystemeffekter. Utöver kronhjort (Cervus elaphus) och dovhjort (Dama
dama), som är de arter som hägnas i Sverige, behandlas även studier kring rådjur
(Capreolus capreolus) samt älg (Alces alces), och dessutom inkluderas även studier
på exempelvis kronhjortssläktingen Elk/Wapiti (Cervus canadensis) och vitsvanshjort
(Odocoileus virginianus) i Nordamerika samt Sikahjort (Cervus nippon) i Asien.
Studien är en del av projektet ”Viltkedjan – stärka svaga länkar”, vars syfte är att öka
kunskapen om, samt tillgång och efterfrågan på, inhemskt viltkött i Halland. Effekter av
hägnat vilt på klimatet tas inte upp i denna rapport utan behandlas separat (Berglund,
2018). Denna studie ska ses som ett initialt försök till sammanställning av tillgänglig
litteratur och kunskap kring ämnet, och gör inte anspråk på att vara heltäckande utan är
en korttidsstudie för att utröna kunskapsluckor och eventuellt kunna ligga till grund för
bedömning av behov kring fortsatta studiers inriktning.
Jag har i denna rapport valt att särskilja ekosystemeffekter från ekosystemtjänster.
Ekosystemtjänster används här enligt definitioner i Milliennium Ecosystem Assessment
(MA, 2005), och TEEB (2010) och utgår från nytta för människan, dock med vissa
modifikationer. Även om ekosystemtjänster är ett relativt nytt forskningsområde, så har
det publicerats mycket stora mängder av forskningsartiklar och större utredningar. Det
råder dock fortfarande förvånansvärt stor förvirring kring definitioner och hur processer
och koncept ska inkorporeras i begreppet ekosystemtjänster. (Lela et al. 2013). Exempel
på sådana tveksamheter är exempelvis huruvida biologisk mångfald ska anses vara en
ekosystemtjänst eller en övergripande förutsättning, eller en faktor som kan påverka
ekosystemtjänster. Likaså räknas ofta ekosystemprocesser, som exempelvis näringsomsättning eller jordformering, in som ekosystemtjänster (stödjande ekosystemtjänster),
trots att det finns goda skäl att snarare se dessa som ekosystemprocesser som är en
förutsättning för ekosystemtjänster (Lela et al. 2013). Begreppsförvirringen är inte bara
semantisk utan kan få reella effekter vid värdering av ekosystemtjänster om både processerna (exempelvis näringsomsättning) och den slutliga ekosystemtjänsten (exempelvis
virke) räknas in i värdet, vilket kan leda till en övervärdering av ekosystemtjänstens värde.
Dessutom tas sällan ekosystem-o-tjänster upp, det vill säga det faktum att det inte bara är
positiva värden vi får från ekosystem. Exempel på detta är exempelvis negativa effekter på
grödor och tamdjur vid en ökad population av vilda betesdjur och rovdjur, eller frågan om
ökningen av leverflundra i sydvästsverige de senaste åren är en konsekvens av anläggandet
av våtmarker. Se Lela et al. (2013) för vidare resonemang kring dessa frågor.
I denna sammanställning behandlas effekter på biologisk mångfald och abiotiska parametrar och processer därför som Ekosystemeffekter och skiljs från Ekosystemtjänster. I

grova drag är det de som normalt (MA, 2015) kategoriseras som stödjande ekosystemtjänster som här behandlas som ekosystemeffekter.

Ett annat dilemma att ta hänsyn till är vilka ekosystem som är relevanta för frågeställningen (effekter av hägnat vilt). Hägnat vilt förekommer i, och påverkar, olika ekosystem
beroende på storlek och placering av hägnen. Exempel på ekosystem som är relevanta är
bland andra, lövskog, gräsmarker/betesmarker och våtmarker och det är sannolikt att
effekter och ekosystemtjänster skiljer sig mellan dessa. Den forskning och de studier som
genomförts tenderar att fokusera på antingen skog eller mer eller mindre öppna gräs/
betesmarker (den engelska termen ”rangeland”) där de senare ofta inkluderar flera olika
ekosystem. I denna rapport inkluderas samtliga ekosystem som påträffats vid litteraturgenomgången.
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Inledning
Ekosystemtjänster kan definieras som de tjänster (nyttigheter), som olika, mer eller
mindre avgränsade, ekosystem ger oss människor. Konceptet är relativt nytt och en av de
tidiga vetenskapliga studierna som gav stort genomslag var när Constanza et al. (1997)
räknade fram ett ekonomiskt värde på alla jordens ekosystemtjänster som var högre än
den globala BNPn vid tillfället. De senaste decennierna har det utvecklats till ett stort
forskningsområde. Det stora forskningsprojektet Millennium Ecosystem Assessment (ME,
2005) som initierades av FN är en milstolpe som dessutom satte begreppet ekosystemtjänster på den politiska agendan på tidigt 2000-tal. En senare utveckling är konceptet
med betalning för ekosystemtjänster (Payment for ecosystem services – PES), vilket på
senare tid uppmärksammats inom forskningen (se t.ex. Sattler & Matzdorf 2013, Page &
Belotti, 2015). I korthet innebär det att samhälle eller företag betalar markägare för att de
bedriver verksamhet som ger den önskade ekosystemtjänsten.
En ekosystemtjänst inom jord- och skogsbruk är bete (Havstade, et al., 2017) som förutom
försörjande ekosystemtjänster som produktion av livsmedel (kött, mjölk) även ger stödjande (biologisk mångfald, näringsämneskretslopp), reglerande (kolinlagring, pollination)
och kulturella ekosystemtjänster (rekreation) (MA, 2005).
Ett identifierat problem är att antalet betesdjur minskat avsevärt i Sveriges och att det
fått långtgående konsekvenser på landskapsekologiska nivåer med exempelvis ökad
igenväxning och minskad biologisk mångfald (Diemer et el., 2013). Det har tidigare
framförts hypoteser att hjortbete i hägn kan vara en möjlighet att till viss del kompensera
bristen på nöt och får i dagens odlingssystem (Diemer et el., 2013), men det har dock inte
gjorts någon sammanställning av de potentiella positiva naturvårdseffekter detta skulle
kunna ha eller vilka ekosystemtjänster det kan ge. Det har gjorts en del studier kring
effekter av utfodring av klövvilt, dock framför allt med fokus på populationerna av viltet
och jakten (SOU 2014:54) samt studier av värdet av jakt på klövvilt (Hansson et al., 2014).
MISTRA-EviEM gjorde nyligen en av sina metastudier (systematiska utvärderingar) på
viltbetets effekt på skogens biologiska mångfald (Bernes et.al. 2018). Det saknas dock en
genomgång av ekosystemtjänster från bete av hjort i hägn och hur detta kan ge mernytta i
form av praktisk naturvård via reglerande ekosystemtjänster (effekt av bete) utöver andra
försörjande och kulturella ekosystemtjänster som till exempel produktion av viltkött och
ökade jakttillfällen.
Konceptet ekosystemtjänster, d.v.s. olika ekosystems förmåga att stödja människors välbefinnande, har på senare tid i stor utsträckning erkänts av det vetenskapliga samfundet
och till viss del även av beslutsfattare och politiker. Värdet av ekosystemtjänster har
också börjat kvantifieras. Forskningen har till stor del fokuserat på skogliga och akvatiska
ekosystem. Skogar på grund av deras betydelse för att tillhandahålla ekosystemtjänster
som exempelvis kolinlagring vilken har stor potentiell effekt på klimatförändringen
(Canadell & Raupach, 2008) samt högt produktionsvärde (timmer/virke). Akvatiska
ekosystem har rönt intresse på grund av sin höga produktivitet och stora användning
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för matproduktion runt om i världen (ris, fisk, salt, vatten m.m.) samt sannolikt för att
åtminstone limniska ekosystem är tämligen väldefinierade rent geografiskt. Gräsmarker
har däremot rönt betydligt mindre uppmärksamhet (Egoth et al. 2014) trots att det är
ett av de mest utbredda ekosystemen i världen och täcker cirka 26% av det markbundna
området (Boval & Dixon, 2012). Trots att deras betydelse inte behandlats i lika stor
utsträckning som exempelvis skogens, är gräsmarker viktiga leverantörer av ekosystemtjänster till människor och samhälle. Gräsmarker är till exempel även de stora kolsänkor
och enligt Minahi et al. (1993), nästan lika viktiga som skogar vid återvinning av växthusgaser. Permanenta gräsmarker lagrar stora mängder kol i jorden (Lal, 2004; Soussana et
al., 2010; Bullock et al., 2011), likvärdigt med jordbruksjord, och vissa skogsekosystem
(Farley et al., 2013). Gräsmarker tillhandahåller försörjande ekosystemtjänster i samband
med bete (produktion av kött och mejeriprodukter) (Boval och Dixon, 2012), men också
kulturella (t.ex. estetiska värden, rekreation) och reglerande (t.ex. pollinering av grödor).

Ekosystemeffekter och Ekosystemtjänster från
betesmarker (lantbruksdjur)
Biologisk mångfald
Betesmarker, och speciellt naturbetesmarker, står för en viktig del av den biologiska
mångfalden i Sverige och är avgörande för det öppna landskapet. Växter och djur har
anpassat sig till den hävd och störningar som betesdrift innebär. Betande djur i landskapet är ett måste för att dessa marker och de många arter som lever där ska finnas kvar
(Sonesson & Wallman, 2009). Vegetationen hålls nere vid bete och detta gynnar småväxta
arter som behöver mycket ljus. Djurens tramp gör att växtligheten störs och marken
blottas vilket underlättar för frön att gro. En stor mångfald av växter lockar till sig mycket
insekter vilket i sin tur lockar dit fåglar och andra större djur. Det finns många olika typer
av
betesmarker som hagmark, strandängar, hedar, alvarsbete och skogsbete och varje typ har
sina förutsättningar för en speciell flora och fauna, och till dessa betesmarker ska också
läggas hjorthägn som inte är en egen typ av betesmark i sig utan definieras av att det är
vilda djurarter som hägnas in (se följande delar av denna rapport).
Många växt- och djurarter i Sverige är helt beroende av jordbrukslandskapet. De förändringar av olika arters förekomst som har skett de senaste 100 åren är knutna till den
minskade arealen som brukas och strukturförändringar av jordbruket. Större fält och en
mer ensidig odling har en negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Minskat bete
är en starkt bidragande orsak till minskningen av den biologiska mångfalden (Matzon,
1996, Borgström, Ahrné och Johansson, 2018). Naturbetesmarker och slåtterängar
utgjorde tillsammans ca två miljoner ha i slutet av 1800-talet att jämföra med läget 2008
då betesmark och slåtteräng utgjorde ca 500 000 ha (Jordbruksverket, 2009). Av de arter
som är rödlistade i Sverige, och klassificerade i någon av de tre hotkategorierna, är 44 %
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beroende av jordbrukslandskapet (ArtDatabankens databas Artfakta med sökning på
hotade arter för vilka Jordbruksmark är en viktig landskapstyp). Förändringen av jordbrukslandskapet med minskade betesmarker har visats vara direkt kopplat till minskad
biologisk mångfald (se t.ex. Cousins et al., 2015).
Alltför höga tätheter av betesdjur kan dock leda till utarmad biologisk mångfald genom
överbete eller för kraftiga effekter av tramp. Nöt och/eller hästbete på strandängar där
det också finns stora populationer av gäss är miljöer där överbete kan missgynna den
biologiska mångfalden eftersom gässen också är effektiva betare (se figur 1). Överbete är
särskilt problematiskt vid strandängar som hyser stora vadarpopulationer, då det leder till
allt för låg tuvighet vilket missgynnar vadarnas bobyggande samt att betande djur trampar
sönder bon och ägg. Det ska dock poängteras att det omvända förhållandet (upphört eller
minskande bete) är ett betydligt allvarligare naturvårdsproblem.

Figur 1. Exempel på en överbetad havsstrandäng. Betet skapar en mycket kort och tät grässvål och örterrikedomen
hålls nere och avsaknaden av tuvighet missgynna häckning av vadarfåglar. Foto John Strand.

Pollinering
Pollinering är en ekosystemtjänst där betet har stor betydelse. Förskogning och
förbuskning (dvs minskat bete) leder i regel till minskad täthet av pollinerare. Ekosystemtjänsten pollinering påverkas alltså av hur landskapet ser ut och i vilken grad det finns
lämpliga miljöer för pollinerares värdväxter, såsom örtrika betesmarker och ängar eller
blomrika brynmiljöer. Även inslag av olika blommande träd och buskar i landskapet är
av stor betydelse. Särskilt viktiga är de tidigt blommande sälgarna. Ett öppet landskap
med måttligt bete leder till en örtrik flora med inslag av träd och buskar. Upprätthållande
av den naturliga pollinatörsfaunan är av stor betydelse för såväl den biologiska mångfalden som för vissa grödor samt för en rad andra ekosystemtjänster, såsom natur- och
kulturarv, rekreation, turism och fritidsaktiviteter, och är beroende av att landskapet har
en mångfald öppna hävdade marker av varierande karaktär med stor örtrikedom. Det
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är dock en minskande trend för både vilda pollinerare och tambin i Sverige och Europa
(Madjidian, 2012). Upphört bete anses vara den viktigaste orsaken till minskning av
vildbin (Borgström, Ahrné och Johansson, 2018).

Estetiska och moraliska värden, landskapskaraktär – öppna
landskap
Landskapskaraktär kan beskrivas som det tydliga och igenkännbara mönster av element
som förekommer konsekvent i en särskild typ av landskap och hur detta uppfattas av
människor. Det avspeglar särskilda kombinationer av geologi, landform, jordart, vegetation, markanvändning och bosättning. Mönstret ger den särskilda platskänslan hos
olika områden i landskapet. Betesmarker är en mycket viktig del av det öppna landskapet
och bidrar till det öppna, levande jordbrukslandskapet. Både internationella och svenska
studier har visat att fastighetspriser påverkas av landskapet i närområdet, vilket bl.a.
kan härledas till jordbrukslandskapets kvalitet. Sådan hedonisk värdering av ekosystemtjänsten (öppet landskap) är en metod för att sätta monetära värden på annars svårvärderade ekosystemtjänster (SJV, 2015).
En SIFO-undersökning genomförd på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län
visade på innevånarnas stora intresse för, och höga värdering, av naturbetesmarker i
länet. Två tredjedelar av invånarna i Västra Götalands län ansåg att det var mycket viktigt
att bevara naturbetesmarker. Knappt 1 % tyckte att det inte alls är viktigt. Enligt studien
har invånarna så hög betalningsvillighet för att bevara naturbetesmarker att det finns
samhällsekonomiska skäl att höja nuvarande miljöersättning och stöd till naturbetesmarker. 40 % av köttkonsumenterna var beredda att betala 20 % mera för nötkött från
djur som betat minst två somrar på naturbetesmark jämfört med svenskt nötkött från djur
som inte alls betat på naturbetesmark (Kumm, 2017).
I en studie av trade-offs mellan betesproduktion/foderutnyttjande och ekosystemtjänster
på global nivå kunde man se mönster i hur betesintensiteten påverkade vissa ekosystemtjänster (figur 2). Högt betestryck gav högt foderutnyttjande men låga nyttor avseende
ekosystemtjänsterna biologisk mångfald, kolinlagring och ersoionsförebyggande. I genomsnitt 4% av den biomassa som produceras årligen konsumeras av boskap. I genomsnitt
är erosionsförebyggandet 10 % lägre i områden med hög betesintensitet jämfört med
områden med låg betesintensitet, medan koldioxidutsläppen är mer än fyra gånger högre
vid hög betesintensitet jämfört med låg betesintensitet (Katalin et al., 2014).
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Figur 2. Schematisk figur över samband mellan betestryck och foderutnyttjande, biologisk mångfald, kolinlagring och
erosionsminskning, i ett globalt perspektiv. Från Katalin et al. 2014.

Det är rimligt att anta att samma principer gäller för hjorthägn som för exempelvis
naturbetesmarker med nötkreatur. Sannolikt gynnar således hjortbete i hägn den biologiska mångfalden och håller landskapet öppet, och producerar både varor och tjänster
på samma sätt (köttproduktion, jakt, rekreation, landskapsbild). På samma sätt så bör
exempelvis överbete som en konsekvens av för höga tätheter av hjort i hägn kunna ge
negativa effekter på ekosystemet. Nedan följer en sammanställning av studier på hjort,
dels frilevande och dels i hägn.

Ekosystemeffekter från hjortbete
Frilevande vilt
Stora växtätare påverkar och modifierar ekosystem genom effekterna av framför allt
selektivt bete och tramp. Termen trampskador användes ibland, men bör undvikas
eftersom det inte nödvändigtvis är negativa effekter av tramp utifrån ett naturvårdsperspektiv. Både effekten av tramp och effekten av bete varierar mellan arter, och beroende
på bland annat djurens tyngd, rörelsemönster, födopreferenser samt populationstäthet.
(Cote et al. 2004; DeGabriel et al. 2011). De studier som gjorts visar på vissa generella
mönster som inte är förvånande: starkt föredragna eller betes-känsliga växtarter minskar
i abundans i närvaro av herbivorer, medan betes-toleranta eller icke föredragna arter ökar
(Augustine och McNaughton 1998). Herbivorer kan också öka vegetationens heterogenitet
om föredragna växtarter är ojämnt fördelade i landskapet (Hester et al. 2000), eller om
djurens spatiala födosöksmönster är mer fläckvist än vad vegetationsmönstret är (Adler et
al. 2001). Detta kan till exempel inträffa när externa faktorer som störningar eller stress
påverkar djurens rumsliga användning av livsmiljön, dvs extern påverkan på det allmänna
rörelsemönstret och specifikt furageringsmönstret.

Skogsmiljöer
Få studier har gjorts som samtidigt behandlar effekterna av hjortbete både på spatial och
temporal nivå när det gäller vegetationens heterogenitet (Adler et al. 2001, Bernes et al.
2018). Oftast har studier fokuserat mest på enkla mått av mångfald såsom artrikedom
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eller α-diversitet (artmångfald i enskilda biotoper). Andra aspekter av mångfald är dock
viktiga för förståelsen hur bete påverkar ekosystemen och den biologiska mångfalden.
Till exempel på landskapsnivå, så att en region med flera enskilda biotoper med låg
α-diversitet fortfarande kan vara heterogen (på skalan landskapsnivå) om variationen i
mångfalden mellan biotoperna är stor, dvs hög β-diversitet. Stora växtätare kan bidra till
denna rumsliga heterogenitet genom olika födosöksmönster (Adler et al. 2001; Koleff et
al. 2003) eller genom olika populationstätheter samtidigt som de kan påverka heterogeniteten över tid, genom att till exempel förändra koloniseringsmöjligheter för nya växtarter
(Bakker et al. 2003). En intressant långtidsstudie på den 11 km2 stora ön Svanøy i västra
Norge visade på just både spatiala och temporala effekter av hjortbete på vegetationen
(Lilleeng et al, 2016.). År 2001 etablerades 12 försöksytor i blåbärstallskog på ön. I varje
försöksyta etablerades en 9 x 9 m ”exclosure” (utestängningsyta) och en öppen yta lika
stor. I varje stor-ruta placerades 7 st 1 x 1 m provtagningsytor. Två av de tolv försöksytorna
var placerade i ett hjorthägn. På ön fanns kronhjort som enda större växtätare i en täthet
på 7.5 individer/km2, förutom i hägnet där tätheten var 30 individer/km2. Vegetationsmätningar gjordes 2001, 2006 och 2011. Resultaten visade att artdiversiteten var lägre i
rutorna där kronhjort var utestängda (dvs α-diversiteten var lägre i exclosures). Artomsättningen över tid (skillnader i arter inom rutor mellan de olika åren) var högre i exclosures de första 5 åren men var sedan likvärdig med de öppna rutorna. Artomsättningen
över tid ökade också med ökad betesintensitet. Den rumsliga artomsättningen (skillnaden
mellan smårutor inom en storruta) var högre i exclosures, men inte förrän vid försökets
slut, fem år räckte alltså inte för att se denna effekt.
En ökad temporal heterogenitet vid utestängning av kronhjort under 10 år tyder
antingen på att låga tätheter av hjort stabiliserar vegetationens artomsättning, eller på
att återhämtningen efter långvarigt betestryck tar mer än ett decennium. Eftersom den
rumsliga heterogeniteten var högst där kronhjort utestängts tyder det på att eliminering
av kronhjort skulle resultera i det mest stabila ekosystemet under längre tidsperioder.
Dock sammanföll det med den lägsta artmångfalden. Om både stabila men även artrika
ekosystem är målet är tid, bör man således behålla naturligt fluktuerande, men måttliga
höga tätheter av kronhjort. Det är i linje med klassiska ekologiska teorier om störning och
biologisk mångfald (Intermediate Disturbance Hypothesis) (Connel, 1978) där måttlig
störning av ett ekosystem vanligtvis genererar högst biologisk mångfald.
Även studier från Nordamerika på vitsvanshjort bekräftar resultaten att måttliga tätheter
av hjort krävs för hög biologisk mångfald. Côté et al., (2014) visade att vid tätheter under
15 hjortar/km2 kunde vegetationen återhämta sig, vid högre tätheter blev vegetationen
utarmad, samt att mångfalden inom organismgrupperna fåglar och insekter ökade när
tätheten av hjort minskade. Vitsvanshjort blev nästan utrotad från USA på 1800-talet
men jaktförbud och andra åtgärder som skulle gynna populationerna ledde till en extrem
ökning. Framför allt i östra delarna av USA är nu populationerna av vitsvanshjort så
stora att de drastiskt påverkar skogsekosystemen negativt genom överbete, och flera olika
kontrollprogram har satts igång för att få populationerna till ekologiskt stabila nivåer
(Latham et al., 2005).
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Studier av kronhjort i Skottland har visat att nisch-bredden ökade vid höga populationstätheter, det vill säga att betesselektiviteten minskade vid höga tätheter så att hjortarna
då förändrade sitt födosöksbeteende och även åt arter de ratade vid lägre tätheter (PérezBarbería et al., 2013), vilket också stödjer sambandet mellan höga tätheter och minskad
mångfald.

Figur 3. Illustration av hårt betad skog med tydliga ”beteslinjer” från vitsvanshjort ca 1.2 m över marken, dvs så högt
hjortarna når. Bilder från:Visual Report on the Impacts of White Tailed Deer on Monmouth County Park Lands, Monmouth County Park System.

I en systematisk utvärdering av en stor mängd studier (Bernes et al. 2018) visades att
hovdjursbete generellt reducerade abundansen (mängden) av undervegetation (fig. 4).
Bete hade också negativ inverkan på abundansen av flera enskilda typer av vegetation,
däribland vedartad undervegetation (sedd som helhet), ungträd, buskar och mossor.
Abundansen av trädplantor (höjd < 1,5 m), örter och gräsartade växter (gräs, starr
etc.) visade däremot ingen signifikant påverkan. Bland enskilda släkten av träd var det
negativ påverkan av bete på abundansen av ungträd/plantor av Quercus (ek) och Tsuga
(hemlock), medan man inte såg någon signifikant effekt hos släktena Abies (ädelgran),
Betula (björk), Corylus (hassel), Fagus (bok), Fraxinus (ask), Pinus (tall), Populus (asp/
poppel), Sorbus (rönn), Tilia (lind) och Ulmus (alm).
Artrikedomen hos undervegetationen som helhet påverkades inte signifikant av bete (fig.
4). Bland enskilda typer av vegetation fann man positiv inverkan på artrikedomen hos
örter och mossor, men negativ inverkan hos ungträd och hos vedartad undervegetation
i dess helhet. Artrikedomen hos buskar och gräsartade växter visade ingen signifikant
effekt.
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Figur 4. Betets effekter på växtlighetens abundans och artrikedom skiljer sig avsevärt mellan olika grupper av vegetation. De blå symbolernas läge och bredd markerar genomsnittlig effekt respektive 95% konfidensintervall. Om symbolerna skär den röda nollinjen är effekterna inte signifikanta. Siffrorna till höger (n) anger antalet enskilda jämförelser
som ligger till grund för sammanvägningarna, med antalet oberoende studielokaler inom parentes (Från Bernes et al.
2018).

Figur 5 Om hjortar stängs ute (vid hög populationstäthet) så återhämtar sig vegetationen. Bild från:Visual Report on
the Impacts of White Tailed Deer on Monmouth County Park Lands, Monmouth County Park System.
8

Akvatiska miljöer
Hjortdjur som betar makrofyter (akvatiska växter) är relativt välstuderade med avseende
på födosöksbeteende och näringsbudgetar för djuren (Fraser et al., 1982, MacCracken et
al., 1993, Ceacero et al., 2014) men mer sällan avseende ekosystemeffekter. När hjortar,
som huvudsakligen utnyttjar terrestra miljöer, födosöker i akvatiska miljöer innebär det
en påverkan över eller mellan ekosystemen, och sådana ”cross-overs” och dess effekter på
de akvatiska ekosystemen, är sällan studerade. Enstaka kvantitativa studier i Nordamerika
(Fraser och Hristienko, 1983, Qvarnemark och Sheldon, 2004) och Asien (Tokafumi et al.
2015) har visat att biomassan och mångfalden av makrofyter ökar i exclosures (utestängningar) som förhindrar bete från älg respektive sikahjort.
Våtmarksfåglar har rapporterats öka vid våtmarker i hjorthägn, sannolikt genom att bete
förhindrar igenväxning av grunda strandpartier (Molitor & Sandberg, 2002).
Överbete från vitsvanshjort i Nordamerika har indirekt lett till försämrad vattenkvalitet då
skogsåterväxt och succession hindras, vilket har resulterat i ökad erosion och urlakning till
vattendragen. Idag är tätheterna av vitsvanshjort i Nordamerika på historiskt höga nivåer,
från ca 500 000 på 60-talet till mellan 25 och 30 miljoner på 00-talet och de negativa
effekterna i områden med höga tätheter är avsevärda.(Tilghman 1989, Roony 2001,
MacShea, 2005).

Ekosystemtjänster från hjortbete i hägn
Agro-ekosystem kan erbjuda ekosystemtjänster genom tillhandahållandet av rekreationsmöjligheter som till exempel jakt men även den estetiska njutningen av vilda djur och
växter som finns i jordbrukslandskapet. De ökade möjligheterna som hjorthägn utgör
för ”djur-skådning” har påtalats som en positiv faktor för turism och rekreation (Blomkvist, 2014). Å andra sidan har även det motsatta förhållandet noterats, dvs att staketen
utestänger allmänheten från delar av landskapet (Balzinger et al., 2018). Allemansrätten
gäller normalt även i hjorthägn, och Länsstyrelsen kan föreskriva att det ska finnas möjligheter att passera ut och in i hägnen. Dock är Allemansrätten begränsad såtillvida att man
inte får åsamka markägaren ekonomisk skada genom sitt besök (se Bengtsson, 2004 för
mer information om allemansrätten).
Det upplevda värdet på upplevelsen är vanligtvis kopplat till biologisk mångfald och landskapets heterogenitet (Knoche & Lupi, 2007). Ekosystemtjänster som utnyttjas varierar på
individnivå; vissa individer värderar den biologiska mångfalden och det öppna landskapet
som tillhandahålls trots att de inte engagerar sig aktivt. Det får välbefinnande av att veta
att olika typer av flora och fauna lever i eller drar nytta av ekosystemen. Vissa utnyttjar
agro-ekosystemens biodiversitet direkt genom användning av tjänster de genererar. Till
exempel kan en enskild person njuta av att i fält studera och uppleva vilda djur som lever
på jordbruksmark eller stöds av jordbruk, och dessa värden kan uttryckas genom val av
bosättning (s.k. hedonisk värdering) eller genom aktivt besök (olika typer av rekreation).

9

Dessa tjänster kan vara konsumerande (t.ex. jakt) eller icke-konsumerande (upplevelse)
(Knoche & Lupi, 2007).
När markanvändningen ändras i landskapet tillkommer viktiga effekter och det genereras
nya ekosystemtjänster. Till exempel en landsbygd där tidigare åkermark omvandlats till
betesmark och där randzoner i landskapet förvaltas kommer att ha en positiv effekt, inte
bara på den biologiska mångfalden i samband med semi-naturliga gräsmarker, men också
för bilden av ett livskraftigt och dynamiskt landskap (Lindborg et al., 2008). Förekomsten
av Allemansrätten i Sverige gör att ekosystemtjänster som kulturarv, landskapsbild, och
framför allt rekreation har ett stort värde hos oss. Naturbetesmarker och semi-naturliga
gräsmarker/betesmarker har därför stort värde på flera olika plan som i sin förlängning
kan kopplas till konceptet ”en levande landsbygd” (Lindborg et al., 2008). Här kan
hjorthägn vara en del av de mekanismer eller åtgärder som hjälper till att generera dessa
former av ekosystemtjänster i odlingslandskapet. En intervju-studie i Östergötland där
ekosystemtjänster i det öppna ek-landskapets betesmarker värderades, bekräftar bilden
av att de kulturella ekosystemtjänsterna värderas högt (Garrido et al., 2017). Högst
rankades estetiska värden som landskapsbilden samt biologisk mångfald, rekreation och
eko-turism. Här poängterades också betydelsen av betesdrift för att vidmakthålla de höga
värdena och generera ekosystemtjänsterna i regionen.

Näringsämnen
Studier från Nya Zealand visade att hjorthägn hade högre fosforförluster till närliggande
vattendrag vid jämförelse med betande nöt från mjölkgårdar (Doody et al., 2016). Vilket
skulle vara en så kallad ekosystem-otjänst, det vill säga en negativ tjänst från ekosystemet.
Dock är skillnaden i fosforförluster sannolikt inte beroende på en skillnad i beteseffekter i
sig utan snarare en konsekvens av att hjorthägn och kreatursbete låg på olika slags marker
med olika jordarter där hjorthägnen hade jordar med lägre buffringskapacitet (Doody et
al., 2016). Det kan emellertid vara värt att studera fosforförluster från svenska hjorthägn
då det inte gått att finna några studier på detta. En genomgång av mängd näring som
tillförs hjorthägn via stödutfodring finns tillgänglig (Molitor & Sandberg, 2002).

Köttproduktion och jakt
Hjorthägn (och även populationer av frilevande hjort) ger ekosystemtjänster i form av
köttproduktion, jakt, rekreation och naturupplevelser (Walter et al., 2010) (figur 6).
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Figur 6. Skattad avskjutning på nationell nivå för kronhjort (vänster) och dovhjort (höger) under perioden 1939/40 –
2015/16. Figur från Svenska Jägareförbundet (2016).

Jakt i hjorthägn rapporterades 2015 ”öka lavinartat” (Jaktjournalen, 2015). Och en enkel
sökning på nätet ger resultat från flera säterier och gods som erbjuder hjortjakt i hägn
(se tabell 1), ofta tillsammans med diverse kringarrangemang som middagar, styckningskurser, matlagningskurser, hundträning m.m. Ofta finns också boende och gårdsbutik som
erbjudande vid sidan av själva jakten.
I en studie (examensarbete) från SLU (Nobel & Ånöstam, 2017) redovisade siffror från
ekonomin hos 7 företag som driver jaktturism varav ett använde sig av hägn. Detta företag
hade kronhjort, dovhjort, rådjur med flera arter i hägn och arrangerade jakt, kurser,
viltsafari och hundträning bland annat. De hade ca 200 arrangemang per år och hade 2
heltidsanställda och ägarna kunde ta ut marknadsmässiga löner. Omsättningen var 3.8
miljoner kronor och vinstmarginalen var 5 %. Mest lönsamma arrangemang var drevjakt i
hägnen i större grupper.
Även om andelen hjortjakt som sker i hägn fortfarande är liten så ökar den och numera
finns säterier, gods och gårdar som erbjuder denna jaktform i större delen av landet. I
tabellen nedan ges några exempel på företag, vilka arter de har i hägns som är jaktbara i
hägnen samt prisbilden för jakten.
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Tabell 1. Företag som erbjuder jakt i hägn, vilka arter det är samt pris för jakt (per 2018-12-01) enligt respektive
företags hemsidor.
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Namn

Arter i hägn

Pris för jakt

Eriksberrg

Visent, vildsvin, mufflon, dov,- kronhjort

Offert

Hässlås jakthägn

Kron- och dovhjort samt mufflon

Dovhjort = 800 kr + moms/dag
Troféavgift =10 500 - 13 500 kr
Köttavgift = 50 kr/kg slaktvikt + moms
Kronhjort = 800 kr +moms/dag
Troféavgift enligt överenskommelse
Köttavgift = 50 kr/kg slaktvikt + moms

Esstugans gård

Mufflon, dovhjort

Bokningsavgift = 1 500
Mufflon = 12 – 20 000 kr/djur
Dovhjort pris på förfrågan.

Roslagens Jakt & Vilt

Mufflon, vildsvin, kronhjort och dovhjort

Förfrågan

Dunderbo Hjort

Kronhjort och dovhjort

Förfrågan

Sundsta säteri

Kron-, dovhjort, vildsvin

Förfrågan

Fägtorps gård

Dovhjort, mufflon

Vakjakt från torn 500 kr
Smygjakt 1000 kr
Fällavgift dovhjort
Helskovel = 11 000 kr
Halvskovel = 8 000 kr
Stånghjort = 4 500 kr
Spetshjort = 3 000 kr
Kalv = 2 500 kr

Tingsgårdens jakt

Vildsvin, kronhjort och mufflon

Förfrågan

Ulfstorps säteri

Dovhjort och mufflon

Förfrågan

Kätabo Hjorthägn

Dovhjort och mufflon

Dovhjort
Jaktavgift = 1500 kr /dag
Fällavgift:
Kalv =3 000 kr
Årskallv, hind/spets = 5 000 kr
Stång = 7 500 kr
Halvskovel = 12 000 kr
Helskovel Kapital = 18 000 kr
Kapital - medalj = 25 000 kr
Mufflon
Jaktavgift 1500 kr / dag
Fällavgift:
Mufflon kapital < 80 cm = 13 000 kr
Mufflon medalj > 80 cm = 20 000 kr

Kohättans ekogård

Kronhjort

Förfrågan

Torsgården

Dovhjort

Grundpris 3 000 kr/person
Kalv = 1 500 kr
Spets/Smalhind = 3 000 kr
Stång = 4 000 kr
Halvskovel = 6 000 kr
Helskovel = 8 000 kr
Helskovel (medalj) = 15 000 kr

Spellinge

Kron- och dovhjort

Förfrågan

Stora Sundby

Dovhjort och mufflon

Förfrågan

Den försörjande ekosystemtjänsten (köttproduktion) från hjorthägn är således relevant på
företagsnivå och konsumenterna (framför allt jägare från större städer) värderar uppenbarligen denna tjänst högt.
Erfarenheter av att hjorthägn och jakt i hägn är en extensiv företagsform i jämförelse med
andra drifttyper (nötkreatur, får m.fl.) påtalas bland flera utövare. Studier från USA visar
på samma mönster, dvs att jakt i hägn (vitsvanshjort framför allt) i de flesta fall rör sig om
sidoinkomster med relativt låga arbetsinsatser för företagaren (Beringer & Hansen, 2000).
I USA finns också en debatt kring själva jaktformen (i hägn) där allmänheten tenderar att
ha en negativ attityd till denna sortens jakt (Beringer & Hansen, 2000). Jakt i hägn kallas
lite nedlåtande för ”Canned hunt” (https://en.wikipedia.org/wiki/Canned_hunt) och
det har varit en hel del medierapportering i negativ bemärkelse kring detta i USA, med
kritik av ”troféjakt på löpande-band-principer” och etiska diskussioner kring att jaga i
hägn (Beringer & Hansen, 2000). Jag har inte funnit några sådana indikationer i Sverige
utan här lyfts hägn fram som en bra initial jaktform under mer kontrollerade former
för framför allt nya eller oerfarna jägare. Flera av företagen i tabell 1 erbjuder kurser för
nyexaminerade jägare i hägnen. Även i Sverige poängterar dock företagen som erbjuder
jakt i hägn ofta möjligheten till trofé-jakt i hägn ofta med tabeller kring poängsystem
för horn, med mera. Det kan möjligen vara relevant att vara uppmärksam på eventuella
negativa reaktioner om jakt i hägn fortsätter att öka i Sverige. Då kan ekosystemtjänsten
jakt i hägn annars förvandlas till en ekosystem-o-tjänst och även spilla över på jakt i
allmänhet och allmänhetens syn på jakt och jägare. Sådana tendenser har setts i USA.

Biologisk mångfald
I en studie av 15 hjorthägn samt en hjortpopulation på en ö studerades olika naturvådsaspekter av hjortbete (Molitor & Sandberg, 2002). Bland annat inventerades fåglar,
svampar och lavar i de olika hägnen. Resultaten visade även här att höga tätheter av hjort
ger negativa effekter i form av överbete medan låga eller måttliga tätheter gynnar den
biologiska mångfalden med förekomst av flera hävdgynnade och rödlistade arter (figur 6).
I studien finns en genomgång av fördelar med hjortar i hägn som ”naturvårdare” i jämförelse med mer konventionella betesdjur inom lantbruket.
”…markägare som genom hjortalternativet funnit en produktionsform som
passar till ett liv som pensionär eller gått att kombinera med ett arbete i annan
verksamhet. Gården har kunnat behållas i hävd och arbetet med djuren är inte för
krävande, ekonomin bedöms som acceptabel. Hjortproduktion ger en meningsfull
aktivitet och naturvårdsnyttan värderas högt. Men det finns även exempel på
att lönsamheten bedömts som alltför svag varför vi vill rekommendera att noga
räkna på hjortalternativet innan satsning på detta görs. De jakttillfällen som vissa
hjorthägn erbjuder ger friskvårdseffekter och naturupplevelse. De ger också och
värdefulla biinkomster som övernattningar och måltider samt kundkontakter vilket
många hägnägare upplever positivt. Hägn för promenad och djurobservationer ger
positiva skönhetsupplevelser och kontakt med djuren. Hjort är också ett betydligt
ofarligare djur än nötkreatur.” (Molitor & Sandberg, 2002).
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Figur 6. Resultat från inventeringar av 16 hjorthägn där ”naturvårdsnyttan” bedömts. Naturvårdsnytta utgörs av
klasserna hög (+++), medel (++) samt låg (+) naturvårdsnytta.Vid hög naturvådsnytta gynnas flera arter av skötseln,
t.ex. hävdberoende lavar och insekter. De två sista kolumnerna visar avbetningen i hägnen samt i vilken omfattning
skötselåtgärder, främst röjningar och betesputsningar, utförts som bevarar eller förstärker den biologiska mångfalden.
Bedömning för avbetning utgörs av klasserna väl avbetat och svagt avbetat. För klassen väl avbetat skall minst 80%
av hägnets areal vara godkänt avbetat. Från Molitor & Sandberg (2002).
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Konklusioner
Det är uppenbart att hjorthägn genererar flera ekosystemtjänster, men att de dels är
sparsamt undersökta kvalitativt och dels att det helt verkar saknas kvantitativa studier,
och/eller värderingar av ekosystemtjänster från hjorthägn. Studier av viltlevande hjort
indikerar att betestrycket är avgörande för flera ekosystemeffekter som exempelvis
biologisk mångfald. De fåtal studier som kunnat sammanställas i kombination med enkla
sökningar på företagande av hjorthägn på internet indikerar att de genererar försörjande
ekosystemtjänster (kött, foder), stödjande ekosystemtjänster (habitatskapande, biologisk
mångfald), reglerande ekosystemtjänster (pollinering (?)) samt kulturella ekosystemtjänster (öppet landskap, rekreation, jakt).
Det är också sannolikt att det kan genererar ekosystem-o-tjänster, dvs negativa effekter av
hjorthägn. Sannolikt är djurtäthet och betestryck viktiga faktorer här.
Eftersom det tycks vara en ökande trend med hjorthägn både för köttproduktion och
jakt är det angeläget att det görs studier (inklusive långtidsstudier) i hjorthägn för att få
kunskap om dess effekter.
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